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Jaromír Zbofiil a jeho 
VOLVO FH 500.

Pokraãování textu ze strany 6

Dal‰ím zamûstnancem firmy K+K,
kter˘ má na svém kontû „milion” uje-
t˘ch kilometrÛ, je pan Jaromír Zbofiil. 

Pane Zbofiile, mÛÏete nám také
o pÛsobení ve firmû K+K nûco fiíct? 

Pro firmu jsem zaãal jezdit v roce
1997 a s pfietrÏkou devíti let, kdy jsem
podnikal, pracuji u firmy dodnes.
Milion kilometrÛ jsem na tachometru
„natoãil” letos na podzim. 

Pane Zbofiile, se kter˘mi vozy jste jezdil? 
No, kdyÏ jsem v roce 1997 u firmy

zaãal jezdit, vozov˘ park zastupovaly
znaãky Liaz a Tatra. Postupem ãasu, jak
firma nakupovala nové, modernûj‰í vo-
zy, jsem jezdil s vozy DAF a SCANIA.
Pfied rokem jsem dostal nové VOLVO
FH 500. Vozím plachtov˘ návûs s mul-
dou. Na v‰ech vozech se mi jezdilo dob-
fie, doba a v‰e jde dopfiedu, takÏe kaÏd˘
nov˘ vÛz je lep‰í. 

Kudy se ubírají Va‰e cesty a kde jste
byl nejdál?

Jezdím Nûmecko, Holandsko, Belgii
a Anglii. Nejdál jsem byl ve ·panûlsku
a 500 km za Moskvou v Rusku.

Doslechla jsem se, Ïe mimo fiidiã-
sk˘ um máte s kolegy kapelu… 

Smích. To je pravda. Pfied rokem, v listo-
padu 2016, jsem pfii‰el na to, Ïe máme na fir-
mû mezi fiidiãi i „muzikanty”.  Já sám jsem
milovník PraÏského v˘bûru, mûl jsem moÏ-
nost osobnû poznat Michaela Kocába a to
unûj vnahrávacím studiu. Pfied osmi lety jsem
si koupil od Viléma âoka kytaru… leÏela mi
doma ve skfiíni. Slovo dalo slovo, a vznikla
podniková kapela K+K band Rock and roll.
Já jsem se musel nauãit hrát na Vildovu kyta-
ru, do té doby jsem hrát neumûl, kytaru jsem
si koupil jen pro radost, Ïe je od „âoka”.

Tak ãtenáfiÛm prosím kapelu pfied-
stavte, kde hrajete?

Já hraji na baskytaru, na bicí hraje Martin
Stloukal a zpûv a elektrickou kytaru ovládá

Kamil S. Repertoár máme sloÏen  ̆ hlavnû
z ãesk˘ch „pecek” od Katapultu, Turba,
Olympicu, PraÏského v˘bûru… Hrajeme si
hlavnû pro radost, letos jsme dvakrát v létû
hráli na firemní akci. Rád bych podotkl, Ïe se
mi u firmy K+K moc líbí, panuje zde pfiátel-
ská atmosféra a v‰ichni jsme kamarádi. Na
firmû slavíme spoleãnû i s manÏelkami naro-
zeniny, pofiádají se rÛzné firemní akce s grilo-
váním apod. Cítím se zde velmi dobfie a urãi-
tû se to odráÏí i na pracovním v˘konu, kdy
nejsme stresovaní nûjak˘mi problémy, v‰e je
v kamarádském duchu a na pohodu.

Oba „milionáfii” by rádi touto ces-
tou v‰em spolupracovníkÛm na firmû
popfiáli klidné proÏití vánoãních svát-
kÛ a kolegÛm fiidiãÛm hlavnû hodnû
ujet˘ch kilometrÛ bez nehod.  

Pánové, dûkuji vám obûma za zajíma-
v˘ rozhovor a pfieji vám a va‰im rodinám
také krásné, pohodové vánoãní svátky
a hodnû ‰Èastnû ujet˘ch kilometrÛ.
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Autodoprava K + K má dal‰í „milionáfie”
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